Bestyrelsens beretning
Skøjteklub København 2013
Endnu en sæson i Skøjteklub København (SKK) er snart slut og vi kan alle se tilbage på endnu en
fantastisk god sæson med mange gode oplevelser og resultater i klubben.
Medlemstal:
Desværre har vi haft stor nedgang i medlemstallet i indeværende sæson (2012-2013), specielt i
aldersgruppen 5-15 år. Dette kan der nok findes mange forklaringer på, men det er helt klart et
stort minus og der skal fuld fokus på rekruttering og fastholdelse af medlemmer i bredden.
Dog ser det alligevel lidt positivt ud, idet vi har fået mange nye medlemmer i de første 3 måneder
af 2013, hvilket også betyder at den indsats der har været – virker!
Økonomi:
Resultatet for 2012 - ender med et overskud på knap 50.000 kr. Vi er meget tilfredse med at have
vendt et flerårigt underskud til et plus resultat - mere orientering herom ved kasserer Katja
Clausen
Resultater:
Både vores Konkurrence, Mesterskabs og Funskate løbere har haft en rigtig god sæson.
Der er taget mange medaljer hjem på alle niveauer og der er rigtig mange løbere der har lavet
personlige pointrekorder. Stort tillykke til alle dem.
Den kommende sæson vil der være endnu mere fokus på vores showhold således, at SKK igen kan
tilbyde shows i forskellige sammenhænge næste sæson.
I begyndelsen af januar 2013 blev der hold Europa mesterskaber og Verdensmesterskaber – og det
gik vist ingens næse forbi, at SKK og Danmark var repræsenteret på flotteste vis af hele to løbere
og fik sat vores mærke på verdenskortet.
Talentudvikling:
Vores satsning gennem de seneste år på talentudviklingen har vist sig at bære frugt. SSK har i det
sidste år haft en stigende tilgang af M og K løbere, hvilket er rigtig flot og der er god fremdrift.
Jeg håber meget på, at vi fremadrettet kan arbejde videre på at fastholde flere af juniorerne.
Der skal lyde en stor tak til folkene hos TeamCopenhagen, som vi i SKK har et fantastisk
samarbejde med.
Trænersiden:
Der var i starten af sæsonen lidt udfordringer i forbindelse med opsigelse af en træner og samtidig
et farvel til klubbens mangeårige omdrejningspunkt Camilla. Med nyansættelsen af Mia og
rokeringer på trænersiden, er det med stor indsats fra trænerne lykkedes at få løst kabalen.

Vi har pt. 2 fuldtidstrænere og 5 time ansatte trænere og en håndfuld hjælpetrænere.
3 hjælpetrænere skal i den kommende sæson på DSUs træneruddannelse, og vi søger i øjeblikket
af få bevilget midler til uddannelserne gennem Københavns Kommune og forskellige fonde.
Aflysninger:
Vi har i 2012 været ramt af enkelte aflysninger og ændringer i træningsplanerne pga. forskellige
udfordringer.
Vi har forsøgt at underrette om dette, så hurtigt vi kunne og vi håber ikke, at det i det store hele
har givet anledning til al for meget irritation hos forældre/løbere.
Ændringer vil desværre altid påvirke de vante rutiner 
Træning - nu også i april:
SKK har igennem de seneste par år arbejdet hårdt på at overbevise politikere og embedsmænd i
Københavns Kommune om at skøjtesport ikke er en sæsonsport - lige så lidt som svømning er det.
Svømmehallerne lukker jo heller ikke om vinteren…
Der er nu blevet åbnet op så meget at skøjtesæsonen er forlænget med en måned, så vi også har is
i april. Dog - indtil videre - med begrænset åbningstid.
Den forlængede skøjtesæson har været en prøve i år, men er indtil videre forlænget for de næste
tre år, hvilket vi er meget glade for.
Arrangementer:
Der har i 2012 været afholdt rigtig gode og hyggelige arrangementer i SKK:
Funskate konkurrence med deltagelse af rigtig mange løbere fra klubber på Sjælland – Vi har til
den kommende sæson igen budt ind og håber, at kunne afholde Funskate i SKK igen til efteråret.
I december holdt vi Christmas Camp med deltagelse af M og K løbere fra SKK og andre klubber
både DK og SE. Det er andet år vi holdt Camp i SKK og det blev igen en meget stor succes.
I samarbejde med Texilskolen i Holte afholdt SKK et fantastisk modeshow – Shirts on ice - hvor
flere af vores både store og små løbere var statister og modeller. Det var en kæmpe succes og alle
var enige om, at det var sjovt at deltage i et anderledes arrangement.
Til Juletræsarrangement var der 130 deltagere. Julemanden var forbi, der blev danset om træet på
isen og de der var med syntes det var utrolig hyggeligt – helt sikkert en af de traditioner vi holder
fast i.
Fastelavnsfesten med udklædte børn og tøndeslagning på isen, var også et hyggeligt arrangement
– der var ikke så mange deltagere, da arrangementet lå godt 14 dage efter Fastelavn – men det var
sjovt at se alle de meget kreative kostumer.

Vi har haft autografskrivning ”kom og mød en stjerne” og mange hyggelige stunder i klublokalet,
med hjemmebagte boller, kortspil og hyggesnak i sofaen.
Nyhedsbreve/hjemmeside:
Der er blevet lavet et par nyhedsbreve som er udsendt til vores medlemmer og lagt på
hjemmesiden - det er uvist hvor meget dette benyttes af vores medlemmer, da der ikke kommer
nogen feedback.
Noget info må dog være bedre end ingen info. Planen er at der laves 3-4 nyhedsbreve om året.
Hjemmesiden forsøges opdateret løbende med info om nyheder, træningsplaner mm.
Til dette kunne vi rigtig godt tænke os en webmaster, så har dette din interesse hører vi gerne fra
dig.
Det vil også være godt, hvis klubbens kommunikation udadtil blev styrket, så skøjtesporten blev
mere synlig. Her en særlig tak til Østerbro Bladet som gerne og ofte bringer de artikler vi sender til
dem.

Afslutning:
Sidst men ikke mindst vil vi takke alle forældre, løbere, trænere og den øvrige bestyrelse for en
rigtig god sæson - Uden jer var det aldrig gået 
Tak til alle for en herlig skøjtesæson 2011/2012 – Vi glæder os til det store afslutningsshow på
lørdag, som bliver endnu en dejlig ting vi kan huske sæsonen på.

